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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu svojho uznesenia tieto návrhy:

A. keďže úspech revidovanej Lisabonskej stratégie bude závisieť najmä od pokroku v oblasti 
inovácie,

B. keďže rôznorodosť prostredníctvom inovácie je pre EÚ jednou z ciest k splneniu výziev 
globalizácie,

C. keďže obvyklý prístup k stimulácii inovácií, ktorý spája hnaciu silu technológií s 
požiadavkami dopytu nie je sám o sebe postačujúci a vyžaduje si súčasnú podporu 
priaznivých trhových podmienok na vytvorenie regulačného prostredia, ktoré vedie k 
inovácii,

D. keďže dobre fungujúci vnútorný trh, podporený novou smernicou o službách, vytvára 
prostredníctvom zvýšenej hospodárskej súťaže vo väčšej a stabilnejšej hospodárskej 
oblasti priaznivé prostredie pre inovácie, priťahuje viac investícií a podporuje mobilitu 
pracovníkov,

E. keďže by mal byť kladený dôraz tak na prenos akademických výsledkov - obzvlášť na 
malé a stredné podniky, ako aj na dostupnosť výsledkov výskumu, najmä tých, ktoré sa 
týkajú inovácií so sociálnym rozmerom, a keďže s geografickou koncentráciou 
inovačných platforiem by sa malo zaobchádzať tak, aby boli využité schopnosti a 
diverzita regiónov EÚ,

1. je pevného názoru, že lepšia právna úprava, obzvlášť odľahčenie nadbytočného 
regulačného zaťaženia malých a stredných podnikov, povzbudí vytváranie priaznivých 
trhových podmienok a pomôže umiestniť nové inovačné produkty a služby na vedúcich 
trhoch a tak lepšia právna úprava takisto zvýši dôveru spotrebiteľa;

2. vyjadruje presvedčenie, že rýchlejším stanovením interoperabilných európskych noriem sa 
podporí rozvoj vedúcich trhov najmä v oblastiach služieb a špičkových technológií a 
prispeje sa k ich uplatneniu v celosvetovom meradle, na základe čoho európske podniky 
získajú výhodu voči ostatným svetovým hráčom;

3. vyzýva Komisiu, aby podnecovala nielen prijatie, ale aj uplatňovanie európskych noriem, 
najmä tak, že bude malé a stredné podniky o týchto normách informovať jednoduchším 
spôsobom; domnieva sa, že príručky a vysvetlenia by mali byť prístupné vo všetkých 
úradných jazykoch Európskej únie;

4. poukazuje na skutočnosť, že súčasný patentový systém predstavuje pre inováciu hrozbu, 
pretože nerieši potreby niektorých hospodárskych oblastí; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala štúdiu o dosahu súdnych sporov v oblasti patentov na malé a stredné 
podniky; ďalej vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia v súvislosti s uznesením Parlamentu 
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z 12. októbra 2006 o budúcej patentovej politike v Európe1;

5. víta spoluprácu EÚ s celosvetovými regulačnými orgánmi a očakáva rýchly a efektívny 
príchod technických inovácií prostredníctvom normalizácie;

6. víta zámer Európskej komisie publikovať usmernenia na čo najefektívnejšie využitie 
konsolidovaného právneho rámca vo verejnom obstarávaní, čo znamená nielen stimuláciu 
súťaže, ale aj zabezpečenie flexibilnejších pravidiel a tým aj podporu prijímania 
inovatívnych riešení a kreativity;

7. vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu osvedčených postupov a presadzovala 
identifikáciu a výmenu ponaučení z nesprávnych postupov, najmä s cieľom podporiť 
lepšiu reguláciu spoločných technologických iniciatív založených na  špecializovaných 
verejno-súkromných partnerstvách a stimulovať tak rozvoj inovácie aj v menej 
rozvinutých regiónoch EÚ;

8. zastáva názor, že rýchle vytvorenie vnútroštátnych jednotných kontaktných miest a 
pomocných európskych informačných stredísk na regionálnej úrovni aj ďalších úrovniach 
bude pre spotrebiteľov a širšie obchodné spoločenstvo zárukou transparentného prístupu k 
informáciám; ďalej sa nazdáva, že rýchle poskytovanie príslušných informácií je hlavným 
činiteľom inovačných činností a preto tieto strediská môžu byť prínosné z hľadiska 
prehĺbenia spolupráce v medziach štátnych hraníc, ale aj v rámci cezhraničnej spolupráce;

9. zdôrazňuje, že pre malé a stredné podniky je nevyhnutné, aby mali prístup k primeranému 
financovaniu inovácií, najmä v ranom štádiu obchodných činností. Z tohto dôvodu je 
dôležitá podpora poskytovania mikroúveru a rizikového kapitálu aj v rámci cezhraničnej 
spolupráce;

10. očakáva, že vyššia úroveň hospodárskej súťaže, ktorú vytvára vnútorný trh, povzbudzuje 
spoločnosti v zlepšovaní financovania výskumu a inovácie;

11. zdôrazňuje, že snahy by sa mali zamerať na zjednodušenie prenosu výsledkov výskumu 
na obchodovateľné produkty, a to najmä so zreteľom na malé a stredné podniky (pričom 
je potrebné neustále pokračovať v základnom výskume), a verí, že je potrebné zvoliť 
holistickejší prístup, ktorý by vyvážil užšiu spoluprácu medzi výskumom a 
podnikateľským sektorom so záujmami spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a životného 
prostredia, a to s účasťou všetkých miestnych hráčov (verejných aj súkromných);

12. víta skutočnosť, že Komisia plánuje prijať oznámenie na podporu výmeny poznatkov 
medzi univerzitami, inými verejnými výskumnými organizáciami a priemyslom; rovnako 
víta najnovšie iniciatívy Komisie na podporu „otvoreného prístupu“ k vedeckým 
poznatkom zamerané na zlepšenie ich šírenia;

13. dôrazne podporuje iniciatívy, ktoré zlepšujú profesijné a sociálne začlenenie tým, že 
podporujú inovácie so sociálnym uplatnením, predovšetkým inovácie, ktoré riešia otázku 
rodovej rovnosti, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa, otázky mobility a potreby staršej 
generácie vychádzajúc z ich celoživotných skúseností pri riešení problémov (narastajúca 

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2006)0416.
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skupina populácie so značnou kúpnou silou);

14. nazdáva sa, že v záujme širšieho prijatia tovarov a služieb verejnosťou, ktoré sú plodmi 
výskumu, sú potrebné vhodné nástroje ochrany spotrebiteľa na zlepšenie úrovne dôvery a 
bezpečnosti;

15. zdôrazňuje, že inovácia je prostriedkom na zlepšenie kvality života občanov EÚ a nie je 
samoúčelná; na základe tohto toho zastáva názor, že zatiaľ čo hospodárska súťaž a 
liberalizácia tovarov a služieb prispievajú k dosiahnutiu stanoveného cieľa v zmysle 
inovácie, musia ich vo verejnom záujme sprevádzať opatrenia monitoringu a ochrany 
spotrebiteľa;

16. pokladá za potrebné zredukovať prekážky voľného pohybu výrobných faktorov a 
výrobkov v rámci vnútorného trhu za predpokladu, že to pomôže zabezpečiť jednoduchší 
prístup k rizikovému kapitálu a zároveň zabezpečiť mobilitu výskumníkov a 
technologicky inovačných tovarov a služieb, ako aj lepší tok poznatkov, keďže všetky 
spomenuté hľadiská prispievajú k rozvoju pravej oblasti inovácie v Európe;

17. vyzýva spoločnosti, aby časť ziskov opätovne investovali do výskumu a technologického 
rozvoja;

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí odstrániť prekážky vytvoreniu a 
rozvoju nových vedúcich trhov napomáhajúcich inovácii;

19. zastáva názor, že by sa viac mali zvážiť užitočné inovatívne riešenia špecifické pre 
odvetvie služieb, a je presvedčený, že nepretržité odstraňovanie bariér voľného pohybu 
tovaru, služieb a kapitálu, slobody usadiť sa a voľného pohybu osôb vrátane pracovníkov 
bude stimulovať inováciu.
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